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Sammendrag
Hvorfor et krypsivprosjekt?
Kraftig vekst av krypsiv er et stort problem i flere vassdrag på Sørlandet. For å finne ut mer om
årsakene til den kraftige veksten, og sette i verk mottiltak, ble Krypsivprosjektet på Sørlandet startet i
juni 2002.

Organisering
Prosjektet er organisert med ei styringsgruppe, en prosjektledelse og fire tiltaksgrupper knyttet til
vassdragene Kvina, Mandalselva og Otra. I styringsgruppa sitter representanter for regulantene, lokale
brukere av vassdragene, rettighetshaverne og den offentlige forvaltningen. Håvard Østhagen, NVE,
leder styringsgruppa. Prosjektleder og sekretær er henholdsvis Ørnulf Haraldstad og Edgar Vegge ved
miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Vest-Agder.

Mål
Krypsivprosjektet har to mål:
1. Finne årsakene til problemvekst av krypsiv i Sørlandsvassdrag
2. Begrense problemveksten av krypsiv

Resultater mål 1 – Årsaker
Analyse av eksisterende data: Som utgangspunkt for videre FoU-arbeid ble det gjennomført en
analyse av eksisterende data. Konklusjonen fra denne analysen var at vi ved prosjektstart ikke hadde
nok data til å kunne gi svar på årsaksspørsmålet. Det var behov for nærmere bearbeiding av
eksisterende data og et helt klart behov for å framskaffe nye datasett.
På bakgrunn av analysen gikk Krypsivprosjektet videre med å få fram nye datasett for å finne årsaker
til problemvekst. Vi har også arbeidet med kartlegging av utbredelse, og negative effekter på biologisk
mangfold.
Mulig sammenheng mellom kalking og problemvekst av krypsiv: Kraftig krypsivvekst har oppstått i
innsjøer etter kalking. Dette er dokumentert i en undersøkelse av 29 innsjøer i området Lyngdal –
Flekkefjord – Sokndal på begynnelsen av 1990-tallet. De samme innsjøene ble undersøkt på nytt i
2004 for å se på utviklingen av krypsiv. I de fleste innsjøene ble det registrert mindre krypsiv enn på
90-tallet, til tross for fortsatt kalking. For enkelte lokaliteter var tilbakegangen betydelig. Likevel ble
det funnet store mengder krypsiv i enkelte innsjøer, både visne bestander som lå på bunnen, og vitale,
stående såter med friske årsskudd.
Det er ikke funnet forskjeller mellom kalkede og ukalkede elvestrekninger i resultatene fra
kartleggingen av krypsivutbredelsen i Kvina, Mandalsvassdraget og Tovdalvassdraget.
Gjødsling med fosfor og vekst av krypsiv: Utvikling av vannvegetasjon i Øvre og Nedre Lundetjenn i
Grimstad kommune ble kartlagt i perioden 1997-2001. Undersøkelsen var en del av NITRAPprosjektet hvor hensikten var å foreta en forsiktig fosforgjødsling i en sur innsjø. I løpet av gjødslingsperioden ble arealdekningen av krypsiv i Nedre Lundetjenn redusert fra 20-25% til ca. 1%. Endring i
forholdet mellom nitrogen og fosfor (N/P-forholdet) både i vann og planter kan ha forårsaket
reduksjonen. Skyggeeffekter og redusert gass- og næringsutveksling på grunn av økt begroing kan
også ha vært av betydning.
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Kartlegging av utbredelse: Utbredelsen av krypsiv er kartlagt i Tovdalsvassdraget, Mandalsvassdraget
og Kvina. Resultatene viser at det er registrert 1 500 – 2 000 dekar med massiv krypsivvekst i
Mandalsvassdraget, 2 100 dekar i Tovdalsvassdraget og 500 dekar i Kvina. Kraftig vekst er registrert
både på regulerte og uregulerte, kalkede og ukalkede elvestrekninger. I Mandalsvassdraget og
Tovdalsvassdraget er krypsivveksten kraftigst i elveavsnitt med noe strøm i vannmassene. Elvebunn
med grus og sand synes å være det viktigste etableringssubstratet for krypsivet.
Krypsiv og laks: For å finne ut hvorvidt tilgroing av krypsiv er et problem for laks ble det gjennomført
undersøkelser på fem ulike gyteområder i Mandalselva i 2004-2005. På ett av gyteområdene viste
resultatene at tilgroing av krypsiv kan ha negativ innvirkning ved at:
■
■

akkumulering av sand og mudder reduserer kvaliteten på gyteområdet,
krypsivet danner en fysisk barriere som forhindrer laksen i å grave gytegroper.

Resultater mål 2 – Fjerning av krypsiv
Områder som er attraktive for ulike former for friluftsliv er prioritert i arbeidet med fjerning av
krypsiv. Krypsiv og mudder er fjernet på tilsammen ca. 100 dekar elveareal i Otra og Mandalselva.
Det aller meste er fjernet med gravemaskin. Volumet av krypsiv og mudder utgjør totalt
20 000 – 30 000 m3 i de to elvene.
Selv om mesteparten av krypsivet inkludert rotstokker og mudder fjernes, tar det ikke mer enn 4-5 år
før dekningsgraden er tilbake på samme nivå som tidligere. Et felt som renskes må derfor følges opp
med ytterligere tiltak for å holde krypsivet borte.

Veien videre
Det er en påfallende sammenheng mellom utbredelsen av problemvekst og høyt nedfall av atmosfærisk nitrogen. Forhøyede konsentrasjoner av nitrogen i vann kan tenkes å stimulere krypsivveksten.
Eksperimentet med fosfor-gjødsling av Nedre Lundetjenn resulterte i at mengden av krypsiv ble
kraftig redusert, og endring i N/P forholdet ble brukt som mulig forklaring. Om nedfallet av nitrogen
kan være en av årsakene til problemvekst, bør undersøkes nærmere.
Framtidig utvikling i krypsivveksten bør overvåkes ved hjelp av fotografering og videofilming fra
helikopter, og suppleres med mer detaljerte feltstudier.
Fjerningstiltak bør fortsatt gjennomføres for å bygge opp kompetanse og erfaring med ulike metoder.

9

1. Innledning
Krypsiv (Juncus bulbosus L) er en vanlig plante med hovedutbredelse på Sør- og Vestlandet. Normalt
sett er krypsiv en liten og uanselig plante som de færreste legger merke til. I løpet av de siste 20-30
årene har imidlertid vekst av krypsiv blitt et problem i flere vassdrag på Sørlandet. Under gode
betingelser kan planten danne store, tettvokste bestander av langvokste planter, ofte med matter i overflaten, som totalt dominerer hele vannsøylen ned til 2,5-3 meters dyp over store områder. Denne vekstformen kalles problemvekst (Johansen et al. 2000). Problemvekst ble først rapportert i elver påvirket
av regulering, blant annet i Otra (Rørslett 1987). Siden er problemvekst rapportert på uregulerte
strekninger og i innsjøer (f.eks. Lynnebakken og Moe 2001).
De tette bestandene med krypsiv fører til betydelig akkumulering av mudder. Målinger ved Valle i
Otra viser at plantebestandene har akkumulert 1 cm mudder pr. år (Rørslett et al. 1990), og i Mandalselva er det målt opp til 50 cm med mudder over den opprinnelige elvegrusen (Brandrud og Johansen
1997).
Problemveksten er til ulempe for fiske, båtliv, bading og kraftproduksjon. Overflatematter med
krypsiv endrer vassdragsbildet og oppfattes som et estetisk problem. De store forekomstene kan
begrense utbredelsen av andre planter og dyr lokalt i vassdragene (Brandrud 2000).
Årsaksspørsmålet er blitt studert gjennom eksperimentelle og overvåkingspregete undersøkelser.
Faktorer som vassdragsregulering, klima, sur nedbør, kalking og eutrofiering er i ulik grad ansett å ha
betydning for veksten av krypsiv (Johansen et al. 2000, Lynnebakken og Moe 2001).
Johansen et al. (2000) konkluderer med at de viktigste forutsetningene for problemvekst av krypsiv i
elver er høyt CO2-innhold og gunstige hydrologiske forhold. De aller fleste problemområdene finnes
på regulerte elveavsnitt og regulering fremstår som en viktig faktor for problemvekst av krypsiv. To
hovedområder med problemvekst skiller seg ut: terskelbassenger i elver med redusert og utjevnet
vannføring og områder nedstrøms utløp kraftverk med utjevnet vannføring. Perioder med gunstig
klima i form av reduserte flommer og milde vintre med mye nedbør og lite eller manglende islegging,
vil på samme måte som regulering føre til mindre erosjon og slitasje på plantene. Tilvekst og årsvekst
av krypsiv kan være like stor i uregulerte og regulerte vassdrag. Økt utbredelse av krypsiv er også
registrert i uregulerte eller lite regulerte vassdrag på Sørlandet etter de siste årene med milde vintre.
Lynnebakken og Moe (2001) konstaterer at krypsiv i vassdrag er et økende problem på Sørlandet.
Vassdragsreguleringer, klimatiske faktorer og kalking er pekt på som viktige faktorer å studere for å
finne årsakene til problemveksten.
Med dette som bakgrunnsmateriale har Krypsivprosjektet på Sørlandet arbeidet videre med å finne
årsakene til problemvekst av krypsiv. Dette arbeidet ble innledet med en analyse av eksisterende data
som utgangspunkt for videre FoU-arbeid. Krypsivprosjektet har videre arbeidet med mulige årsaksfaktorer som kalking, vannføring og andre miljøvariable. Vi har kartlagt utbredelse av krypsivvekst for
å få et bedre grunnlag for FoU-aktiviteter og tiltak. Vi har også sett på mulige negative effekter av
krypsivveksten på biologisk mangfold, med laks som eksempel.
Tiltak er gjennomført for å bedre forholdene for ulike friluftslivsaktiviteter som hindres av kraftig
krypsivvekst.
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Massiv krypsivvekst ved Sveindal i Mandalselva. Lav

Krypsivet endrer vassdragsbildet. Sveindal i Mandalselva.

vannføring. Foto: Edgar Vegge

Foto: Edgar Vegge

Krypsiv dekker hele elva bortsett fra djupålen. Kilefjorden i

Krypsivet dekker hele elva ved Rysstad i Otra. Foto: Tor

Otra. Foto: Tor Kviljo

Kviljo

Figur 1. Bilder fra områder med problemvekst i Mandalselva og Otra.
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2. Prosjektorganisering
Prosjektet er organisert med ei styringsgruppe, en prosjektledelse og fire tiltaksgrupper knyttet til
vassdragene Otra, Mandalselva og Kvina.
I styringsgruppa sitter representanter for regulantene, lokale brukere av vassdragene, rettighetshaverne
og den offentlige forvaltningen:
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■

Sigmund Unander, Vassdragsstyret for nedre Otra
Steinar Kyrvestad, Setesdal Regionråd
Magne Haraldstad, Flerbruksplan for Mandalsvassdraget
Agnar Theodorsen, Fagråd for fisk i Kvina
Håvard Østhagen, Norges vassdrags- og energidirektorat
Arne Erlandsen, Energibedriftenes landsforening
Audun Bjørkenes, Agder Energi Produksjon (2002 - 2003). Martin Lysne deltok i 2004,
mens Svein Haugland overtok fra 2005
Reidar Ove Mork, Otteraaens Brugseierforening
Dag Matzow, Fylkesmannen i Aust-Agder
Rita Daverdin, Direktoratet for naturforvaltning (1. halvår 2003). Øyvind Walsø har deltatt
fra og med november 2005

Styringsgruppe

Prosjektledelse

Tiltaksgruppe Kvina:
Fagråd for fisk i Kvina

Tiltaksgruppe Mandalsvassdraget:
Flerbruksplan for Mandalsvassdraget

Tiltaksgrupper Otra:
-Vassdragstyret for Nedre Otra
-Setesdal Regionråd

Håvard Østhagen leder styringsgruppa mens prosjektleder og sekretær er henholdsvis Ørnulf
Haraldstad og Edgar Vegge, Fylkesmannen i Vest-Agder, miljøvernavdelingen.
Vi har ikke opprettet nye tiltaksgrupper, men isteden innledet samarbeid med fora som allerede
eksisterte lokalt.
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3. Prosjektets målsettinger
Krypsivprosjektet har følgende mål:
1. Finne årsakene til problemvekst av krypsiv i Sørlandsvassdrag
2. Begrense problemveksten av krypsiv
Det første målet innebærer forsknings- og utredningsarbeid (FoU) for å finne årsakene til problemvekst av krypsiv.
Det andre målet dreier seg om å fjerne krypsiv fra vassdragene. Aktuelle metoder er fjerning ved hjelp
av mekanisk utstyr, og ved å la krypsivet fryse inn i elveis.
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4. Resultater
FoU-virksomheten
Undersøkelser som er satt i gang gjennom Krypsivprosjektet er vist i tabell 1.
Tabell 1. Oversikt over FoU-prosjekter satt i gang/fullført gjennom Krypsivprosjektet.
Prosjekt

Start

Rapport

Organisasjon

Analyse av eksisterende data

2002

2003

NIVA

Krypsiv i kalkede innsjøer, reanalyse

2003

2005

NIVA

P-gjødsling. Effekter på krypsiv

1999

2004

NIVA

Kartlegging av utbredelse i Mandalselva og
Tovdalselva (helikopterfoto)

2003

2004, 2005

Krypsivprosjektet, Flerbruksplan for Mandalsvassdraget

Kartlegging av utbredelse i Kvina

2003

2004

Ousdal konsulenttjenester, Fagråd for fisk i
Kvina

Vannføring og krypsiv

2002

i trykk

NIVA

Miljøvariable i problemvekstområder

2004

under arbeid

NIVA

Krypsiv og laks

2004

i trykk

LFI-UNIFOB, Univ. i Bergen

Kvaliteten på eksisterende data – gode nok?
I starten av Krypsivprosjektet ble det gjennomført en analyse av eksisterende data for å se på om
materialet var egnet for mer avanserte statistiske analyser (Hindar et al. 2003). Vi ønsket også å finne
fram til hvilke typer og menger av data som må til for å komme videre i forståelsen av årsakssammenhengene.
Analysen konkluderer med at det foreligger mye, men spredte data for krypsiv fra innsjøer og elver,
vesentlig fra Agder-fylkene (Hindar et al. 2003). Nærmest alt materialet er samlet av NIVA. Selv om
datamaterialet har vært egnet til å belyse konkrete problemstillinger, er ikke alt like godt egnet til
videre statistiske analyser. Det skyldes først og fremst at kravene til datasett for slike analyser er
strenge og at datamaterialet er spredt i tid og rom. Noe av årsaken er også at data ikke er lagt inn i en
felles database med tilhørende stedfesting og data fra området. Det er derfor vanskelig å ha full
oversikt over materialet.
Det er få datasett med tidsutvikling fra samme sted. Dette begrenser bruken av data mot endringer som
går over lang tid og som eventuelt har stor årlig variasjon (forsuring, klimavariasjon).
Innledende analyser fra Tovdal- og Mandalselva viser at analyser basert på funn/ikke funn av krypsiv
gir liten informasjon om hvilke faktorer som påvirker krypsiv. Det skyldes at krypsiv er vidt utbredt
og at planten er svært tolerant overfor variasjon i miljøet.
Problemvekst kjennetegnes blant annet av høy dekningsgrad for krypsiv. Analysen av dekningsgrad
viser at strømhastighet er viktigst for variasjon i dekningsgrad. Det er også funnet en uavhengig
tidstrend som forklarer mye av variasjonen. Videre kan sommertemperatur (både i luft og vann),
høyde over havet og organisk karbon i vannet forklare deler av variasjonen.
Strømhastighet og forhold som endrer denne har allerede vært i fokus i og med at regulering er vist å
være utløsende faktor for problemvekst. Hindar et al. (2003) mener at en mer nyansert måte å
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karakterisere strømhastighet på bør utarbeides. Det vil si at det både kan arbeides mer med innsamlede
data og at flere observasjoner bør tas med i framtidige undersøkelser. Variasjon i forsuring og kalking
er dårlig representert i de datasett som er tilgjengelige og slike datasett bør skaffes. Data som viser
utvikling over tid i ulike vassdragstyper (regulerte, sure, kalkede og referanser til disse) er svært
begrenset. Intensivert overvåking og reanalyser bør derfor gjennomføres.
Konklusjonen fra denne analysen er at vi ikke har nok data til å kunne gi svar på årsaksspørsmålet. Det
er behov for nærmere bearbeiding av eksisterende data og et helt klart behov for å framskaffe nye
datasett.
På bakgrunn av analysen har Krypsivprosjektet gått videre med å framskaffe nye datasett for å finne
årsaker til problemvekst. Vi har også arbeidet med kartlegging av utbredelse, samt negative effekter på
biologisk mangfold med laks som eksempel.

Fremmer kalking vekst av krypsiv?
Det er rapportert fra flere hold at kraftig krypsivvekst har oppstått i innsjøer etter kalking. Dette er
dokumentert i en undersøkelse av 29 innsjøer i området Lyngdal – Flekkefjord – Sokndal på
begynnelsen av 1990-tallet (Brandrud 2000).
Undersøkelsene av krypsivvekst og kalking har hittil fokusert på årsakssammenhengen mellom
(direkte) innsjøkalking og framvekst av krypsiv, og under hvilke typer kalking slik problemvekst kan
oppstå. Brandrud (2000) har oppsummert erfaringene fra ulike typer vekstforsøk. Forsøkene har vist at
kraftig krypsivvekst bare ble funnet ved kombinasjonen av:
1. overkalket sediment
2. kraftig reforsuret vannfase
Denne kombinasjonen gav betydelig forhøyede konsentrasjoner av de normalt vekstbegrensende
stoffene NH4 (sediment) og CO2 (vannfase).
I en rapport om mulige skadevirkninger av vassdragskalking på biologisk mangfold heter det likevel at
kalkdoser som har gitt ekstrem vekst av krypsiv i eksperimenter har ligget langt høyere enn de
maksimale dosene som brukes ved innsjøkalking (DN 2003). I tillegg viser beregninger at CO2innholdet i vannfasen i innsjøer har gått ned etter kalking fordi oppløsningen av kalk forbruker CO2.
De samme innsjøene som ble undersøkt på begynnelsen av 90-tallet, ble undersøkt på nytt i 2004 i regi
av Krypsivprosjektet for å se på utviklingen av krypsiv (Johansen 2005). I de fleste innsjøene ble det
registrert mindre krypsiv enn på 90-tallet. For enkelte lokaliteter var tilbakegangen betydelig. Likevel
ble det funnet store mengder krypsiv i enkelte innsjøer, både visne bestander som lå på bunnen, og
vitale, stående såter med friske årsskudd. Det finnes indikasjoner på at planten nærmest kan ligge i
dvale i flere år i påvente av nye perioder med gunstigere vekstbetingelser, for så å slå til med kraftig
vekst.

Gjødsling med fosfor – effekter på krypsiv
Utvikling av vannvegetasjon i Øvre og Nedre Lundetjenn i Grimstad kommune ble kartlagt i perioden
1997-2001. Undersøkelsen var en del av NITRAP-prosjektet hvor hensikten var å foreta en forsiktig
fosforgjødsling i en sur innsjø, Nedre Lundetjenn, for å øke både pH og retensjonen av nitrat (Donali
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et al. 2004). Gjødslingen av Nedre Lundetjenn pågikk i tre år, 1999-2001, mens Øvre Lundetjenn
tjente som referanse. Middelverdier for utvalgte parametere er gitt i tabell 2.
Tabell 2. Middelverdier av utvalgte parametre i Øvre og Nedre Lundetjenn før gjødsling og i gjødslingsperioden (etter
Donali et al. 2004).
Før gjødsling (1998)
Ø. Lundetjenn
Total fosfor
Ammonium
Nitrat

mg P/m3
mg NH4/m

N. Lundetjenn

Ø. Lundetjenn

N. Lundetjenn

5,9

4,0

6,0

10,7

3

16,9

24,0

27,3

20,3

3

174

155

251

148

4,81

5,27

4,91

5,07

1,48

1,0

1,61

4,36

mg NO3/m

pH
Klorofyll

Gjødslingsperioden (1999-2001)

mg/m3

Krypsiv var en dominerende art i begge innsjøene i 1997 og 1998. I løpet av gjødslingsperioden
(1999-2001) ble arealdekningen av krypsiv i Nedre Lundetjenn redusert fra 20-25% til ca. 1% (figur
2). I Øvre Lundetjenn var det ingen nevneverdige endringer i dekningen av krypsivbestandene.

Figur 2. Utviklingen av krypsiv i Øvre og Nedre Lundetjenn fra 1999 til 2001. Mengden krypsiv er oppgitt som % dekning
av innsjøareal. Etter Mjelde (2004).

Mjelde (2004) diskuterer mulige forklaringsfaktorer for tilbakegangen av krypsiv i Nedre Lundetjenn.
Verken klimaforandringer, reduserte lysforhold på grunn av økt planteplankton-biomasse, eller
redusert CO2 og NH4 i vannmasser og sediment ser ut til å være årsaken. Skyggeeffekter og redusert
gass- og næringsutveksling på grunn av økt begroing kan ha betydning. En endring i forholdet mellom
nitrogen og fosfor (N/P-forholdet) både i vann og planter kan også være av betydning.
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Kartlegging av utbredelse
Utbredelsen av krypsiv er kartlagt i Tovdalsvassdraget, Mandalsvassdraget og Kvina. Dette er gjort for
å få et grunnlag for videre prioritering av FoU-aktiviteter og tiltak.
Tovdalsvassdraget og Mandalsvassdraget er fotografert og videofilmet fra helikopter. Fotorunden har
gitt ny kunnskap om utbredelsen av krypsiv (Haraldstad 2004, 2005):
■

■

■

■
■

■

Det finnes betydelige mengder krypsiv i begge vassdragene, både på regulerte og uregulerte
strekninger. Det er registrert 1 500 – 2 000 dekar med massiv krypsivvekst i Mandalsvassdraget (Haraldstad 2004), og 2 100 dekar i Tovdalsvassdraget (Haraldstad 2005).
Nedenfor kraftverksutløp finner vi de mest massive krypsivforekomstene i Mandalsvassdraget.
I Tovdalsvassdraget finner vi noen av de mest massive krypsivforekomstene i uregulerte
vassdragsavsnitt. Disse forekomstene finnes oftest nedenfor fosser og stryk.
Krypsivveksten er kraftigst i elvestrekninger med noe strøm i vannmassene.
Det er ikke mulig å se noen sammenheng mellom kalking og utbredelsen av krypsiv i disse
vassdragene på bakgrunn av registreringene.
Elvebunn med grus og sand synes å være det viktigste etableringssubstratet for krypsivet.

I Kvina er kartleggingen konsentrert om forekomsten av krypsiv i terskelbassengene i hovedvassdraget. Ousdal (2004) fant at det forekommer problemvekst av krypsiv i om lag halvparten av de
totalt 19 terskelbassengene. Krypsivveksten i terskelbassengene synes å være knyttet til dybdeintervallet 0,2 – 1,2/1,3 meter. Det generelle inntrykket er at krypsivet vokser på varierende bunnforhold som stein, grus, sand og mudder. Krypsiv forekommer både i kalket og ukalket del av
vassdraget. Ut fra grove anslag gjort av Krypsivprosjektet basert på rapporten finnes det om lag 500
dekar med massiv krypsivvekst i Kvina.
Totalt er det registrert 4 100 – 4 600 dekar med massiv krypsivvekst Tovdalsvassdraget, Mandalsvassdraget og Kvina, jf. tabell 3. Dersom vi anslår at mengden av krypsiv og sediment utgjør
0,1 m3/m2 i våt tilstand blir det totale volumet på 410 000 – 460 000 m3.

Tabell 3. Mengde av krypsiv i Kvina, Mandalselva og Tovdalselva. Mengde i m3 er beregnet ut fra at mengden krypsiv og
sediment utgjør 0,1 m3/m2 i våt tilstand. Volumberegningene er grove anslag.

Kvina

Mengde krypsiv, areal

Mengde siv og sediment, volum

dekar

m3

500

50 000

Mandalsvassdraget

1 500 - 2 000

150 000 - 200 000

Tovdalsvassdraget

2 100

210 000

4 100 - 4 600

410 000 - 460 000

SUM

Otra og Nidelva i Aust-Agder ble fotografert og videofilmet fra helikopter høsten 2005, men
resultatene er ikke klare enda.
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Vannføring og krypsiv
Målet med undersøkelsen er å studere betydningen av redusert vannføring i forhold til andre faktorer.
Arbeidet skal resultere i en modell for å kunne forutsi vannføringens innvirkning på blant annet vekst
av krypsiv. NIVA vil presentere resultatene i en egen NVE-rapport under programmet ”Miljøbasert
vannføring”.

Miljøvariable i problemvekstområder
Miljøvariable skal kartlegges i områder med problemvekst og tilstøtende referanseområder. Prosjektet
har som mål å finne grenseverdier for ulike parametre som kan gi problemvekst. Resultatene vil bli
presentert i en NIVA-rapport.

Kan problemvekst av krypsiv redusere laksens gytesuksess?
Laks og sjøaure er selektive i valg av gyteplass. Elvas bunnsubstrat, vannhastighet og vanndyp er de
viktigste kriteriene for valg av gyteplass. Det er knapphet på arealer med egnet gytehabitat i flere
norske lakseelver og det er derfor viktig å ta vare på de gyteområdene som finnes. I forbindelse med
problemvekst av krypsiv i lakseelver er det naturlig å spørre om problemveksten kan redusere eller
ødelegge viktige gyteområder. I Mandalselva har vi ved hjelp av helikopterfotografering registrert
sammenfall mellom problemvekst av krypsiv og gyteområder for laks, jf. figur 3.

Figur 3. Venstre: Overlapp mellom viktige gyteområder for laks og problemvekst av krypsiv på et område sør for Laudal i
Mandalselva. Sammenstilling av data fra Lund og Lamberg (2003) og Haraldstad (2004). Høyre: Gytegrop (markert med tape
rundt stein) med krypsiv i bakgrunnen. Foto: LFI-Unifob v/ Bjørn T Barlaup.

For å finne ut hvorvidt tilgroing av krypsiv er et problem for laksen ble det gjennomført undersøkelser
på fem ulike gyteområder i Mandalselva i 2004-2005 (Skoglund et al. I trykk). Det ble registrert
forekomster av krypsiv på alle de fem undersøkte gyteområdene. På de fire gyteområdene som lå på
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elvestrekningen mellom Laudal kraftstasjon og Øyslebø ble krypsivet i hovedsak funnet som spredte
rosetter og mindre såter. Slik tilstanden var våren 2004 er det lite sannsynlig at krypsivet hadde noen
negativ effekt på laksens bruk av disse gyteområdene. Gjennomsnittlig eggoverlevelse var generelt
god på alle lokalitetene (85-100%).
På gyteområdet ved utløpet av Bjelland kraftstasjon ble det derimot funnet forekomster av tykke
krypsivmatter som stedvis dekket store deler av elvebunnen. Gytegropene ble her i stor grad funnet i
åpne grusflekker innimellom områder av krypsivsåter, jf. figur 4. Målinger av vanndyp og vannhastighet på ulike forekomster av krypsiv i et transekt tvers over gyteområdet, og over gytegropene,
viser at krypsivets habitatbruk overlapper med laksens krav til gytehabitat. Disse resultatene viser at
krypsivet er i stand til å vokse og danne tette bestander på laksens gyteområder, og at tilgroing av
krypsiv derfor kan ha negativ innvirkning på laksens gyteområder. På det undersøkte gyteområdet ved
utløpet av Bjelland kraftstasjon har trolig krypsivet medført en reduksjon av det totale arealet
tilgjengelig for gyting.
Enkelte steder innenfor området ved Bjelland var det tegn til sedimentering av sand. Omfanget av
sedimenteringen så imidlertid ikke ut til å være så omfattende at det påvirket eggoverlevelsen som var
93,7% våren 2004, og 84,7% våren 2005. Det foregår fortsatt omfattende gyteaktivitet på området som
trolig er veldig viktig for rekrutteringen til ungfiskbestanden på elvestrekningen.
Resultatene indikerer at det er to hovedårsaker til at krypsivet kan påvirke laksens gyteområder
negativt. Den ene er at krypsivet ofte fører til akkumulering av sand og mudder som dermed reduserer
kvaliteten på gyteområdet. Den andre er at krypsivet i seg selv danner en fysisk barriere som
forhindrer laksen i å grave gytegroper, noe som reduserer arealet tilgjengelig for gyting.
Situasjonen på gyteområdene som ble undersøkt representerer et øyeblikksbilde. Det er nødvendig å
følge utviklingen over tid for å bestemme endringer i utbredelsen av krypsiv og hvordan dette påvirker
gyteområdene for laksebestanden.
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Figur 4. Skisse over gyteområdet ved utløpet av Bjelland kraftstasjon. Forekomster av større krypsivsåter og matter er tegnet
inn sammen med åpne områder med egnet gytesubstrat, og gytegropene som ble registrert våren 2005. Skissen er tegnet inn
på kart under dykking og vading og den stiplete linjen viser utbredelsen området som ble befart. Etter Skoglund (et al. I
trykk).
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Tiltak
Det er laget tiltaksplaner for Otra (Vegge 2003, Vegge et al. 2005), Mandalselva (Haraldstad 2004) og
Kvina (Ousdal 2004). Tabell 4 gir en oversikt over tiltakene som er gjennomført.
Tabell 4. Oversikt over tiltak som er gjennomført.
Sted

Areal
behandlet
(dekar)

År

Type tiltak

Interesser

Mosby

4

2004

Mekanisk – gravemaskin

Fisking, gyting

Kvarstein

1

2003

Mekanisk – gravemaskin

Bading

Sandøyra, Venneslafjorden

1

2003

Mekanisk – gravemaskin

Bading

Støa, Venneslafjorden

3

2003

Mekanisk – gravemaskin

Bading

Ludefladen, Venneslafjorden

1

2003

Mekanisk – gravemaskin

Bading

Kilefjorden camping, Evje og Hornnes

2

2003

Mekanisk – gravemaskin

Bading

Otra

Østre Hodne, Iveland

5

2003

Mekanisk – gravemaskin

Bading

Helle, Valle

10

2004

Mekanisk – gravemaskin

Fisking, båtliv

Sandnes

2

2003

Mekanisk – gravemaskin

Bading, båtliv

Smeland – Bjørkenes, Holum

7

2003

Mekanisk – gravemaskin

Fisking, gyting

Mannflå

30

2005

Mekanisk – gravemaskin

Fisking, båtliv

Sveindal sør for brua

7

2004

Mekanisk – gravemaskin

Fisking, båtliv

Sveindal, vestsida sør for ferjeleiet

3

2002

Mekanisk – gravemaskin

Fisking, båtliv

Thorsland, Åseral

2

2003

Mekanisk – spyling (elvegrisen)

Fisking

Thorsland, Åseral

7

2004

Mekanisk – gravemaskin

Fisking

Thorsland, Åseral

15

2005

Mekanisk – gravemaskin

Fisking

2004

Innfrysing

Fisking, båtliv

Mandalselva

Smeland – Kyrkjebygda

Krypsiv og mudder er fjernet på tilsammen ca. 100 dekar elveareal i Otra og Mandalselva. Mengden
med siv og mudder i m3 varierer fra sted til sted. Dersom vi anslår en mengde på 0,1 m3/m2 er det
fjernet tilsammen 10 000 m3 masse i de to elvene. Siden de fleste tiltakene er gjennomført i svært tette
bestander er dette tallet sannsynligvis høyere, trolig mellom 20 – 30 000 m3.
Det er i første rekke områder som er attraktive for ulike former for friluftsliv som er prioritert i
arbeidet. Imidlertid viser det seg at områdene gror raskt igjen dersom de ikke blir brukt og vedlikeholdt (se nedenfor).

Metoder for å fjerne krypsiv
I dag har vi i hovedsak 2 aktuelle metoder for å fjerne krypsiv, nemlig styrt innfrysing og fjerning med
mekanisk utstyr.
Styrt innfrysing
Innfrysing er en naturlig faktor som begrenser forekomsten av krypsiv i elver. Dette har foregått til alle
tider og foregår fremdeles, spesielt i vassdrag som ikke er regulert. Vassdragsregulering endrer
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vannføringsregimet, ofte kjennetegnet ved økt vannføring om vinteren og perioder med hyppige
vannstandsendringer. Vassdraget får mindre anledning til å fryse inn og bli ”rensket opp”. I slike
vassdrag er det aktuelt å senke vannstanden i en kuldeperiode slik at krypsivet fryser inn i isen. Etter
noen dagers innfrysing kjøres en spyleflom for at isen skal løsne og rive bort krypsiv.
Et styrt innfrysingsforsøk nedstrøms Brokke kraftverk i Otra ble gjennomført 1991. Kraftverket ble
stanset i 4 døgn i januar slik at vannføringa kom ned på 3-4 m3/s. I løpet av denne perioden varierte
temperaturen fra -10 til -20°C. Vannstanden sank med ca. 70 cm og det dannet seg et 10-12 cm tykt
islag (Rørslett 1991). En spyleflom skapte kraftig isgang som dro med seg store mengder krypsiv helt
ned til Åraksfjorden. Forsøket hadde imidlertid ingen varig effekt. Etter 3 år var om lag halvparten av
opprenskingseffekten gått tapt (Rørslett 1997).
Liknende forsøk er også gjennomført i mindre skala i Mandalselva, bl.a. nedstrøms Smeland kraftstasjon i Logna vinteren 2004. Elva ble tatt ned til minstevannføring i to netter. Den siste natta var det
klarvær og 15 kuldegrader. Elva frøs til med 4 cm stålis før spyleflom ble kjørt. Dette var imidlertid
for lite is til å få revet løs store mengder med krypsiv.
Forsøkene i Otra og Mandalselva viser likevel at så sant forholdene ligger til rette, kan metoden være
god og trolig den beste vi har for å begrense veksten over større områder. For å oppnå ønsket effekt
må imidlertid innfrysingen gjentas med 2-3 års mellomrom, eller i praksis hvert år med gode fryseforhold.
Fjerning med mekanisk utstyr
Ulike typer mekanisk utstyr kan brukes til å fjerne krypsiv. De mest aktuelle utstyrstypene er etter vår
mening disse:
■

Gravemaskin: På lav vannføring tas krypsiv og mudder opp med gravemaskin. Massene
legges på elvebredden eller kjøres bort.
De aller fleste tiltakene som er gjennomført i regi av Krypsivprosjektet er gjort med gravemaskin (tabell 4, figur 5). Dette skyldes at gravemaskin har vært mest kostnadseffektiv med
de økonomiske rammene vi har jobbet innenfor. Erfaringene så langt kan oppsummeres slik:
-

-

Blandingen av planter, mudder og vann er vanskelig å håndtere. Maskinen er derfor
avhengig av fast og god bunn, og lav vannstand.
Dersom vannstanden er lav, og bunnforholdene gode, kan gravemaskinen arbeide
effektivt og grave opp mye masse på relativt kort tid.
Planterester og mudder som driver nedover elva kan skape problemer for andre
brukere. Dette har likevel vært et mindre problem enn først antatt. Arbeid på lav
vannstand og lav vannhastighet, minsker avdriften.
Det er vanskelig å unngå at maskinen tar med seg en del av den opprinnelige
elvegrusen.
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Figur 5. Fjerning av krypsiv i Mandalselva ved Torsland i Åseral. Foto: Svein Haugland.

■

■

■

Klipping med maskin som flyter på vannet: Krypsivet klippes av, samles opp og legges på
land. Erfaringene med denne metoden er vekslende. I Otra ble det gjort et forsøk i Harstadbassenget og ved Straume i 1996. Ved Straume var forsøket vellykket og 1 300 - 1 400 m3
krypsiv ble tatt opp (Espetveit 1996). I Mandalselva ble maskinen brukt samme året på
Sveindal, men på grunn av dårlig framkommelighet ble resultatet ikke like godt som i Otra
(Brandrud og Johansen 1997). Denne metoden fanger opp plantematerialet mens mudderet
stort sett blir liggende.
Slamsugingsutstyr: Mange steder er mudderet en viktig del av problemet. Ved slamsuging
suges krypsiv og mudder opp og deponeres på land via slange. Slamsuger ble brukt i
Harstadbassenget i Otra i 1993 (Rørslett 1997), og maskinen brukes fremdeles i Selura ved
Flekkefjord. Metoden er interessant, men store utgifter til flytting og rigging av utstyr har til
nå gjort metoden mindre aktuell for Krypsivprosjektet.
Annet: Det har vært spredte forsøk med annet utstyr, bl.a. en løsning som bygger på å blåse
ned en blanding av luft og vann gjennom dyser for å løsne røttene på krypsivet og vaske ut
mudderet. En metode med klipping i kombinasjon med ”harving” har også vært lansert. Vi
har lite erfaring med disse metodene.

Kommer krypsivet tilbake etter fjerning?
På bakgrunn av resultater fra Otra sier Rørslett (1997) at dersom krypsivet fjernes helt, inkludert
rotstokk og mudder, har planten problemer med å reetablere seg. Samtidig sier han at basert på
erfaring, kan det oppnås varig reduksjon ved å klippe sivet ned mot vekstpunktene to eller tre år på
rad.
Vi har ikke undersøkt nærmere om det kan oppnås en varig reduksjon ved klipping. Gjennom tiltakene
med gravemaskin har vi imidlertid fjernet plantemasse med røtter og mudder. Et felt på om lag 3 dekar
ble rensket med gravemaskin i 2002 på Sveindal i Mandalselva. Dekningsgraden før fjerning var
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% dekning

100% på hele feltet med matter i overflaten ved normal vannføring (Johansen, i trykk). Etter rensking
dekket krypsivet 30% av arealet og det var ingen planter som nådde opp til overflaten. I 2005 var
dekningsgraden kommet opp i 80% og sivet hadde igjen dannet matter i overflaten, jf. figur 6.
Krypsivbestandene rundt feltet og gjenværende tuer i renskefeltet har vært kilder til gjenveksten.
Samtidig har det vært en stor grad av rekolonisering av nye planter. Dette resultatet antyder at selv om
mesteparten av krypsivet inkludert rotstokker og mudder fjernes, tar det bare 4-5 år før dekningsgraden er tilbake på samme nivå som tidligere. Et felt som renskes må følges opp med ytterligere tiltak
for å holde krypsivet borte.
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Figur 6. Utvikling i dekningsgrad av krypsiv på et felt som ble rensket for krypsiv og mudder på Sveindal i Mandalselva i
2002. Etter Johansen (i trykk).
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5. Videre arbeid med krypsivproblemet
FoU
Det er svært viktig å finne ut mer om årsakene til problemvekst av krypsiv. Svar på dette vil også
sannsynligvis gjøre oss i bedre stand til å bekjempe problemveksten.
Som tidligere nevnt kan problemvekst av krypsiv være et resultat av flere faktorer, og betydningen av
de ulike faktorene synes å være forskjellige i ulike deler av vassdragene. Imidlertid er det en
påfallende sammenheng mellom utbredelsen av problemvekst og høyt nedfall av atmosfærisk nitrogen,
jf. figur 7.

Figur 7. Venstre: Områder hvor det er registrert problemvekst av krypsiv (Kilde: NIVA). Høyre: Regionalt nedfall av
nitrogen i Norge (etter Tørseth og Semb 1998).

I mange områder forårsaker det høye nedfallet at uorganisk nitrogen lekker fra jordsmonnet og ut i
vassdragene. Dette kan ha forårsaket en dobbel effekt ved at overflatevannet forsures og at forholdet
mellom grunnstoffene endres i innsjøer og elver (Kaste et al. 2005).
Studier viser at planten foretrekker NH4+ framfor NO3- som nitrogenkilde, og at hovedopptaket skjer
gjennom bladene (Roelofs et al. 1984). Innholdet av fosfor i planten er svært lavt, og dette indikerer at
fosfor normalt ikke er en vekstbegrensende faktor (Roelofs et al. 1994). Forhøyede konsentrasjoner av
nitrogen i vann kan derfor tenkes å stimulere krypsivveksten.
Eksperimentet med fosfor-gjødsling av Nedre Lundetjenn resulterte som nevnt i at utbredelsen av
krypsiv ble kraftig redusert, og endring i N/P forholdet ble brukt som mulig forklaring (Mjelde 2004).
Om nedfallet av nitrogen kan være en av årsakene til problemvekst, bør undersøkes nærmere.
Framtidig utvikling i krypsivveksten bør overvåkes ved hjelp av fotografering og videofilming fra
helikopter, og suppleres med mer detaljerte feltstudier. Dette skal sikre kunnskap om effektene av
gjennomførte tiltak, og legge et bedre grunnlag for å finne årsakssammenhenger.
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Tiltak
Tiltak på mindre områder der målet er å fjerne plantemasse med røtter og mudder, bør gjennomføres
med gravemaskin. Et typisk tiltak kan være å gjenskape en badeplass. Vannstand og bunnforhold
setter imidlertid begrensninger, samtidig som området må holdes ved like med jevnlige tiltak. Dersom
det er ønskelig å fjerne krypsiv over større områder av estetiske hensyn, eller for å gi bedre muligheter
for å fiske og bruke båt, bør klippemaskin vurderes. En slik maskin kan i stor grad arbeide uavhengig
av vannstand og vil derfor komme til på flere steder enn gravemaskin. Arbeidet må trolig gjentas flere
år på rad. Større mudringsutstyr kan være aktuelt i større prosjekter hvor mudder skal fjernes sammen
med krypsiv.
Det bør undersøkes nærmere om det er mulig å oppnå varig reduksjon i plantemassen ved gjentatte
klippinger.
Etter hvert som årsaksforholdene blir mer avklart, vil vi trolig kunne sette inn mer effektive tiltak mot
problemveksten, og arbeidet med årsaksforholdene må derfor ha høy prioritet. Det er likevel viktig å
fortsatt gjennomføre tiltak. Dette bidrar til å bygge opp kompetanse og erfaring med ulike metoder.
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